
Reservation 
 
Kommunfullmäktige 2011-09-28   
Ärende 3 
Godkännande av markanvisningsavtal avseende exploatering vid 
Kindblomsvägen – Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2 (Dnr KS 2011/310) 
 
Från kommunstyrelsen kom beslutsförslaget: 

 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat markanvisningsavtal gällande exploatering av  
fastigheten Fiolen 3 och del av fastigheten Blåsut 22:2, där Vänersborgs kommun säljer  
ett område på cirka 4 125 kvadratmeter till Modulbyggen Normstahl AB för 1 500 000  
kronor. Markanvisningsavtalet gäller från det datum då kommunfullmäktiges beslut  
vunnit laga kraft. Kommunstyrelsen noterar också att i grannunderrättelsen i samband  
med bygglovet informeras grannarna. 

 

Vänsterpartiet reserverade sig i kommunstyrelsen skriftligt mot beslutsförslaget. Vår 
huvudsakliga invändning var att de kringboendes möjlighet till insyn i beslutsgången 
grovt åsidosattes. Miljöpartiets reservation tar i nio punkter upp invändningar som till 
ärendet hade lämnats in av de boenden inför kommunstyrelsens sammanträde. 

 
Beslutsförslaget ”försvann” genast när förste talaren, kommunstyrelsens ordförande, yrkade: 

 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. Motivering till 
återremissen är att de handlingar som i ärendet som kommit in till kommunen under tiden från 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-08-29 till och med kommunfullmäktiges idag 
2011-09-28 och som innehåller nya uppgifter som inte kunnat beredas, ska ges möjlighet till detta. 

 

 
Talare efter talare anslöt sig till yrkandet om återremiss. Jag har viss förståelse för 
ledamöter som inte hade tillfälle att närvara vid kommunstyrelsens beredning. Men jag 
saknar förståelse när man i kommunfullmäktige ansluter sig till yrkandet med denna 
specifika motivering fast man också har varit närvarande tre veckor tidigare i 
kommunstyrelsen.  
 
I kommunstyrelsen ställdes uttryckligen frågor kring det inkomna materialet. 
Frågeställningen till de föredragande från samhällsbyggnadsförvaltningen var: ”Är det 
något i ”sakframställan” som gör att vi bör känna oss osäkra när vi nu lämnar ärendet 
vidare till kommunfullmäktige?” Med undantag för punkt 5 i underlaget [avseende 
förekomsten av fridlysta djur] försäkrades kommunstyrelsen att underlaget hade 
”prövats” och att det inte fanns några betänkligheter att gå vidare. 
 
Jag kan också lägga till att reservanterna i kommunstyrelsen använde mycket tid och 
emfas för att informera majoriteten om bakgrunden till avslagsyrkandet. 
 
Mitt påstående är därför: Jag förstår yrkandet på återremiss, opinionstrycket var stort och 
det kändes besvärande att gå vidare i ärendet nu när strålkastarljuset riktades mot 
ledamöterna. Däremot kan jag inte acceptera texten i motiveringen eftersom 
formuleringen är i strid mot bättre vetande. 
 
Under kommunfullmäktiges överläggning tillkom senare ett tillägg till motiveringen med 
lydelsen:  
 … samt att en medborgardialog genomförs med de berörda i området, innan beslut fattas. 
 

Medborgardialogen är i ropet i Vänersborg, det finns tecken på att fenomenet 
”medborgardialog” äntligen släpps genom av kommunledningen. Inga som helst 
invändningar från min sida att även Vänersborg ansluter sig till ett arbete som sedan flera 
år har förändrat åtskilliga kommuners sätt att förhålla sig till kritiska medborgare.  
 
 



 
Inte heller detta tillägg ställde jag mig bakom. Min motivering för detta är följande: 
 
När medborgardialogen införs och används inför beslut i varierande politikområden, 
hoppas jag naturligtvis på att ”den utsträckta handen” tas emot på ett positivt sätt. Med 
det menar jag att intresset blir förhållandevis stort och dialogerna förs på en god nivå. Då 
kan medborgardialogen snart slå rot även i Vänersborg. 
 
I det aktuella ärendet har de boende vädjat om en dialog, tiggt att bli hörda, försökt 
komma till tals på alla sätt och vis. Kvalitéen som dessa dialog-intresserade medborgare 
har dokumenterat i sina inlagor är enastående. 
 
Kom ihåg sista meningen i kommunstyrelsens majoritetsförslag: 
 

Kommunstyrelsen noterar också att i grannunderrättelsen i samband  
med bygglovet informeras grannarna. 

 

Jag avstår från att förklara mera – var och en bör väl se skillnaden mellan ”information” 
och ”dialog”.  Jag uppfattade tilläggsförslaget som att kasta salt i våra egna sår.  
 
Med ovanstående reserverar jag mig till förmån för avslagsyrkandet som i alla fall fick 
bifall av samtliga åtta ledamöter från Vänsterpartiet med instämmande av en ledamot 
från Miljöpartiet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Lutz Rininsland   2011-10-09 
Vänsterpartiet     
 


